
แผน่ท่ี   1   ของจ านวน   7   แผน่ 
 
 
 

ขอ้บงัคบั 
ของ 

บริษทั  จรัญประกนัภยั  จ  ากดั (มหาชน) 
-------------------------------- 

หมวดท่ี 1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั  (มหาชน) 
ขอ้ 2.  ค  าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย วา่ดว้ย 

บริษทัมหาชนจ ากดั ทุกประการ 
 

หมวดท่ี 2 

การออกหุน้ 
 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
ขอ้ 5.  ใบหุน้ของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือ 

และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั 
ทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้

ขอ้ 6.  บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 
หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั 

ขอ้ 7.  ใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั โดยท่ีผูถื้อหุน้สามารถน าฉบบัท่ีช ารุด 
มาเปล่ียนไดก็้ดี หรือไม่สามารถจะน าส่งโดยสูญหายก็ดี ผูถื้อหุน้นั้นร้องขอฉบบัใหม่แทนได ้แต่ตอ้งแสดงหลกัฐาน 
ตามควรแก่กรณี บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหม่ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 

ขอ้ 8.  หา้มบริษทัเป็นเจา้ของหุน้ หรือรับจ าน าหุ้นของบริษทัเอง เวน้แต่เป็นการปฏิบติัไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



แผน่ท่ี  2  ของจ านวน  7  แผน่ 
 

หมวดท่ี 3 
การโอนหุน้ 

  
ขอ้ 9.  หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้อยู ่

ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 25 
ขอ้ 10. การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บโอนหุน้และลงลายมือช่ือ 

ของผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
การโอนหุน้ใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนโอนหุน้แลว้ และใชย้นั 

บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 
เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้องภายใน 7 วนั 
เม่ือหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การโอนหุน้ใหเ้ป็น 

ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ขอ้ 11. กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ 
ของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยาน 1 คน ลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกบัคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษทั ใหบ้ริษทัลงทะเบียน 
การโอนหุน้ภายใน 7 วนั และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 
 

หมวดท่ี 4 
คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 12. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
ขอ้ 13. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือก 

ตั้งท่ีคนลงคะแนนโดยวธีิการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน 

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ 
ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
 
 
 
 
 

แผน่ท่ี  3  ของจ านวน  7  แผน่ 



 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ 

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 15. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี 
ใบลาออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
ขอ้ 17. ในกรณีท่ีมีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ 

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่ง 
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน 
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 18. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 19. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน 
กรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 21. ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธาน 
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย ส่งหนงัสือ 
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ 
ของบริษทั จะแจง้การนบัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้โดยสถานท่ีท่ีประชุมไม่จ าตอ้งเป็น 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั การประชุมดงักล่าวจะจดัประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดแลว้แต่ประธานกรรมการหรือ 
กรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจะเห็นสมควร 

ขอ้ 23. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้                                                                                                                                                               

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 24. หา้มกรรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ขอ้ 25. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีบริษทัท าข้ึน หรือถือหุน้ 
หรือหุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือน  ต่อคร้ัง 
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา อาจก าหนดเป็นจ านวน 
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
ก็ได ้

ความในวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกเป็น 
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 27. การลงนามผกูพนัในการกระท าแทนบริษทันั้น ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบั 
ตราส าคญัของบริษทั 

คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญั 
ของบริษทั 
 

หมวดท่ี 5 
การประชุมผูถื้อหุ้น 

 
ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน  

นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการ 

จะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ 

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1 ใน 5  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ 

ดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือ 

จากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 29. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี  วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ 

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั  หรือเพ่ือพิจารณา  แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง 

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือ 

พิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จ าตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั  
โดยจะจดัประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ 
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวน 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ 
ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม 
คร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน 
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หน่ึง 
มีหน่ึงเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอและท่ีประชุม 
ลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม 
ก าหนด 

ขอ้ 32. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน 

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน 

ท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค ์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
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ขอ้ 33. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าดงัน้ี 

(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั 
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 

หมวดท่ี  6 
เงินปันผลและทุนส ารอง 

 
ขอ้ 34. หา้มแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มแบ่งเงินปันผล 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทั 

มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการ 

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือ 
พิมพด์ว้ย 

ขอ้ 35. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน 
 

หมวดท่ี 7 
การบญัชี  การเงิน  และการสอบบญัชี 

 
ขอ้ 36. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ของทุกปี 
ขอ้ 37. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

และตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
ขอ้ 38. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ 

บริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจ 

สอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 40. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจน 

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน 
ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ  ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริง หรือส่งเอกสาร 
หลกัฐาน เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้
 

หมวดท่ี  8 
บทเพิ่มเติม 

 
ขอ้ 42. ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 

 

 
 

ขอ้ 43. บริษทัอาจออกหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
ขอ้ 44. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการ 

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกั 
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้า หรือ 
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี 
ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย  
 
 
 

ขอรับรองวา่เป็นส าเนาถูกตอ้ง 

  
(นายสุกิจ   จรัญวาศน์) 
กรรมการผูจ้ดัการ 


